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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې په ځير و لولـهيله م، دليکنې د ليکنيزې ب   ئن يو خپله ليکنه له رالي

  

د ولسي جرگې له ودانۍ دباندې هېواد : چهارشنبې
. مشر کرزی د تشريفاتو قطعې د معاينې په حال کې

کرزی اړ شو چې د ولسي جرگې له نويو غړيو 
: انځور. سره له ناندريو سره الس پر سر شي

 مصدق صادق: ـتد پرسئاسوشـ

ه                        رحمت آريا: ژباړه  ٢٨-٠١-٢٠١١  ني
                                                                                                

 له ولسي جرگې سره ناندريو، افغان هېواد مشر تجريد کړ
  يويارک ټايمېز ايشيا پاسيفيکرابين  ن. ج. اليسا: لېکواله

ه    ٢٠١١. ٢۶جنوري :  نې
 

  
ی نوی ټاکل شوی     –غړی دهيواد د ولسی جر

ی په ال ره دي   )فرانسپرس: ځوران(مشر حامد کرزي دنوي غوندي پرانيستی وينا ته ستر
 
  

و د افغانستان د ولسي جرگې د نويو ټاکل شويوغړيو په گېډ – افغانستان –کابل 
کې د اونۍ د پای د چړچه مارې ډوډۍ او ورپسې د چای او مېوو د هضميت 
سيالۍ ال پای ته نه وې رسېدلې چې  د حامد کرزي د خوځښتونو د شنډتوب او 

ې کچې د مالتړ انځور را بربنډ شو   . دهغه د ټې
  

کله چې کرزی د خبرو لپاره ودريد، د نوې ولسي جرگې ټولو غړو په ډير ادب 
ورېدلله هر ډو وک له ځايه نه  . ل خوځښت پرته خبرو ته غوږ نېولی وو هې

ان په جرگه کې هغه ناست پښتانه غړي هم ځای پرځای ناست ول چې د کرزي 
و ورځې مخکې هغوی د کرزي له پريکړې  خه ول ؛  له خپلې توکمېزې ډلې 
سره په دې سال شوي ول چې د ولسي جرگې پرانسېتونکي غونډه دې تر يوې 

  . مېاشتې پورې وځنډويبلې 
  

خه په شا شو او وېې منله چې د نوېو قانون جوړوونکو  اغلی کرزی له خپل ټېنگار او درېز  د ورځې پای وو چې 
رنگوالي پر  والي د  پر مخ به د ولس د خونې دروازې په خپلې پرانېستونکې وينا پرانېزي، د تېر مني د ټاکنو د رو

ه د چهارشنبې ورځ وه او پرانېستونکې وينا واورول شوهسر د مېاشتو مېاشتو تودو ناندر   . يو او شخړو د پای نې
 

تونونه  بدلونونه او غلط سياسي محاسبات / لوېدېز دېپلوماتان او سياسي شننونکي په دې باور دي چې يو شمېر او
اغلی کرزی د ولسي جرگې د غړو په من کې د يوه ډېر تجريد شوي مشر پ ه ددې المل شول چې  ه توگه په داسې ب

کاري رگند شي چې د مالتړ کچه ېې له ورايه پېکه  خه په . را شننونکي په دې باور دي چې ددغو ناندريو له پايلو 
کاري چې دا د افغانستان له ځواک ماتوونکو کړيو سره د کرزي په اړيکو کې د باالقوه گواښ او خطر  ډاډمنه توگه 

رک دی   .د پيالمې يو 
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ولي کرزي د ول سي جرگې ناکام غړي وقهرول، دا هغه کسان دي چې کرزي د درغليو پروړاندې د ادعا لپاره را ه
کرزي ان هغه نوي بريالي غړي هم وقهرول چې په لومړي کې . ول او دا دی ټول ېې په وچ ډاگ يوازې پرېښودل

مگر کرزي يو ځل بيا .  سال شوي ولورسره د جرگې د پرانېستـنې د شونې ځنډونې او ان د ټاکنو د لغوه کولو پر سر
  . خپله مخه د هغو لويدېزو مالتړوالو خوا ته راتاو کړه چې ده ته د النجه مار او هردم خيالي ټلوال په سترگه گوري

 
ېره ده او د ټاکنو د شمېرنو په ورستيو شېبو کې نا م بلل کاد هلمند واليت يو کانديد ميرولي چې د واليت يوه مخوره 

وک نه دي پاتې « شوی وايي وک نه دي ورپاتې، هغه ته د مالتړ لپاره  شک لرم چې نوې . هېوادمشر کرزي ته هې
  » .ولسي جرگه به د هغه مالتړ وکړي

 
اغلي ولي خبرې له دغه لېد سوري سره  انه او روڼ وي مگر د  اغلي ولي د ناکامېدو المل خورا رو کېدای شي د 

زکال د هېواد مشرۍ له ټاکنو راوروسته، کرزی په تېرو شپاړلسو مېاشتو کې د  ٢٠٠٩له هره اړخه ډډه لگوي چې د 
ي؛ کرزی د هېواد مشرۍ دداسې ټاکنو په لړۍ کې راکښېوت  دې کې ېتابه ژۍ ته نې هرې ورځې په تېرېدلو د گو

  .   ډگر ته ورټېل وهل شوچې د لوېدېزو ديپلوماتانو او افغان مالتړوالو د باو له امله د پياوړي سيال پر وړاندې د سيالۍ
  

کرزي ته يو وخت د بې سياله جرگه مار يا مدبر سړي په سترگه کتل کېدل چې د پېچلو  کوډو او شعبده بازيو لپاره به 
ويه بريا تېرېده، کرزی اوس د هرې ورځې په  خه به په  ېې هرو مرو يوه الره موندله او د هر کړکېچ له خنډونو 

و په حاالتو کې ېې وړاندوېينه غلطه راختلې دهتېرېدلو مخه د سالکارانو   . داسې يوې کوشنۍ ډلې ته وراړوي چې په 
  

نگ د کرزي د مخالفينو په من کې يو ډاډمن باور دا وو چې د ټاکنو پر مهال د کرزي د مالتړ المل  د لوېدېزوالو تر 
ـيه ورکوونکو قناعت ونه ئخو را. ه پرانېزيپه خپله کوالی شي ولسي جرگې ته د هغه د يو شمېر مالتړوالو لپاره الر

 يو شمېر ېې ان د ملگرتوب له کچې پورته کرزي ته -کړ، د کرزي مالتړوالو چې ډيري ېې پښتانه کانديدان ول 
دي ول  وکۍ يا له السه ورکړې يا هم د کانديدۍ له حقه بې برخې شول–نې   . خپلې 

 
 تنو ١۶ بنس په اوسنۍ ولسي جرگه کې د تېرې ولسي جرگې د په کابل کې د لوېدېزو رسمي چارواکو د شننې پر

ي چې هېواد مشر پر اوسنۍ ولسي .  تنه په گوتو شمار پښتانه دي١۶هزاره استازو په پرتله اوس يوازې  پايله دا کې
  .جرگې باندې په ډاډه زړه ډاډ نه شي کوالی

 
ې وکړې چې د ولسي جرگې د برياليو استازو پ ې پو و کې د محکمې له الرې بدلون راولي، دا هېوادمشر لو ه کر

ې هم ناکامه وختلې ارنوالۍ دفتر او ځانگړې محکمه په دې موخه کاروي چې در . ه همدا شان کرزی اوس د لوېې 
ې وړ  ې به هم هېواد مشر ته کومه د خو درغليو پر تورونو دې له سره کتنه وکړي، خو داسې برېښي چې دا ه

سره له دې چې محکمه ال تر اوسه خپل کار ته دوام ورکوي خو ټولېز باور دا دی .  برخه نه کړيخوندوره پايله ور په
کله چې قانون جوړوونکو يو ځل لوړه وکړه نو هېواد مشر ته به خورا گرانه وي چې د ولسي جرگې ان دوه يا درې 

  . تنه غړي له خپله ځايه بې ځايه کړي
 

خکې ېې کرزی د خورا زيات پوه او ځېرک سياستپوه په توگه ياد کړی وو نن و تنو ديپلوماتانو او شننونکو چې م
  .وايي چې د کرزي غلطه محاسبه کېدای شي د هغه د سالکارانو د تيروتنو د پايلو له امله شوې وي

 
درېز د بېلگې په توگه هغه ته ويل شوي چې د طالبانو پخوانۍ مخالفه شمالي ټلواله خورا زياته پياوړې شوې او دده 

خو که کرزی خپل لېدلوري ته بدلون هم ورکړي او په سياسي ډگر کې له شمالي ټلوالې . ېې تر گواښ الندې نېولی دی
سره يو ځای د سياسي ډانگ په رااخيستلو په گډه لوبه هم وکړي بيا هم خپل ځان له ستر گواښ سره مخامخ کوي ځکه 

وکۍ ر وکۍ له غير پښتني بنس او جرړې شمالي ټلوالې په حکومت کې دننه خورا مهمې  اخپلې کړې چې ډېرۍ 
ېدلو کسانو په ولکه کې دي   . خه د را پا

 
ارونکې مارتين وان بېجلرټ  ۍ Martine van Bijlertد افغان سياست   او د افغانستان د کره کتنې د ځالگۍ د همغ

تيا ړوند « ال ډېر پخوا ويلي ول چې ، ]co-director of the Afghanistan Analysts Network and [مشرې کرزی په ر
  » دی

  
ي  قاضي ناصراحمد، . ډېپلوماتان او افغان ځواک ماتوونکي کړۍ دواړه کرزی په خپلو تنگ الواکو سال مشورو پړ گ

ولسي جرگې ته د هرات واليت استازی دی چې يووخت د روسانو پروړاندې جگړې کې د مقاومت د يوې پوځي ډلې 
ه لومړی خپل « وموړی وايي مشر وو، ن کله چې کرزي پخوا پرېکړه کوله نو د پريکړې په نېولو کې به ېې ترهر 

  » . خو ددغو ټاکنو په لړ کې ېې له ډېر خلکو سره سال مشورې ونه کړې. مخالفين پر ځان راټول کړل
 



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا
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ی د نوموړي استازي له خبرو سره په کابل کې يو لوېدېزوال ديپلومات چې د ټاکنو لړۍ ارلې همغ دې   ېې له نې
پخوا دود وو چې هېواد مشر به له هرډول خوځښت مخکې د مرگ تر پولې سال مشورې کولې او ځان به ېې « : دی

خو کرزی اوس ورځ په ورځ د سالکارانو په يوې کوشنۍ ډلې پورې « : نوموړی ديپلومات زياتوي» ه پوه کاوه
ي، که د کرزي د سالکارانو ډلې په  ايي حاالت به نن بل ډول وای، تړل کې تيا د بيالبيلو ډلو استازيتوب کوالی  ر

  » .هغوی ددغو ډلو استازيتوب نه کوي! خو نه 
 

تنه وشوه  خه د کرزي د مالتړ په اړوند پو ډېري افغانان په دې باور « :ئ ه گومان کو: له مېرمن وان بېجلرټ 
اپه  ېر دی او يو نا که کرزی د وروستۍ « مېرمن وان بېجلرټ وايي » پرېکړه کوي دي چې کرزی د يوه پاچا په 

رگنده ده چې نه يې لري –خبرې واک ونه لري  ندي– او    ». نو دا د هغه د درېز په اړوند د يو ژور شي مانا 
 

ېدلې  يتوب به لوېدېز او يا په افغانستان کې نوې زي اغلي کرزي گو دا چې د نوې ولسي جرگې پياوړتيا او د 
وکراسۍ ته تاوان ورسوي او يا به ورسره مرسته وکړي، هغه سکالو ده چې د شننې او شاربلو وړ ده، مگر يو ډيم

ه په چلند  ېره وي چې د حکومت مړوندونه به په داسې يوه ب اغلی کرزی به هغه يوازينۍ  کمځواکه او بې سېکه 
  .کوالی شي تر سره کړيراولي چې يوازې يو اتوکراتيک يا استبدادي سيستم ېې تر وسې وسې 

   
د بېلگې په توگه د تېر يوه کال په اوږدو کې کرزي د خپلو مخالفينو د چوپولو او يا بې اعتباره کولو لپاره د لوېې 

ارنوالۍ ته ېې اجازه ورکړه چې د هېواد نو -ارنوالۍ ددفتر مړوندونه په خوځښت راوستل؛ لوېې   مشر مخالفين د پل
ياو يا د تورونو د اعال   . ن له الرې وگوا

 
خه هم کارواخېست ، کرزي د  هېواد مشر په تېرو پېنځو مېاشتو کې له لوېدېز سره په مخالفت کې له بل گواښ 

رگنده کړي ۍ  تل خپله ناخو نوموړي همدا خبره يو . خصوصي امنيتي کمپنيو د بېړنيو بندلونو د دباو له الرې غو
  .ي جرگه کې راپورته کړهځل بيا د چهارشنبې په ورځ په نوې ولس

  
ونو په السوهنه کې ل  د ټاکنو په دغو ناندريو کې د ملگرو ملتونو تر مشرۍ الندې د لوېدېز او نړيوالې ټولنې د بنس
اغلی کرزی او ولسي جرگې دې يوې خپلمنځي  ې دا ددوی السوهنه وه چې  ي په دې مانا چې گ شک لېدل کې

زړه نا زړه کرزي د ولسي جرگې چابکې پرانېستې غونډې ته د وېنا .  ويراکړې ورکړې او جوړجاړي ته اړ کړي
انه  راغ ېې ور رو اورولو غاړه ځکه کېښودله چې لوېدېز په خپله د ولسې جرگې مړوندونه پياوړي کړل او شين 

  .    برخه اخليکی کړ چې د هېواد مشر له گډون پرته به دېپلوماتان د ولسي جرگې په پرانېستې غونډې
  

ه کوله چې نن  ه د ټولنې ترمخ ه ودله ، هغوی په تېر يوه کال کې ل تر ل د يپلوماتېکو کړيو ستره سپـېن سترگي و
د ولسي جرگې مخې ته د رامنځته شوي بدلون په اړوند د کرزي د چهارشنبې د . کرزي ته په درنده سترگه وگوري

  . يو ډول خپگان ته نغوته کويورځې يادونې او تر ژبې الندې گوډې ماتې کترې په خپله د هغه
 

ـيو په ئموږ د ټاکنو د بهير د پرمخ بېولو په لړ کې د بهرنيو السوهنو د مخنېوۍ او د ولس د را« : اغلي کرزي وويل 
ونو سره مخامخ شوو   »  .خوندي ساتنه کې له کلکو گوا

 
کارېده چې سمې پاېلې و تنو دېپلوماتانو وويل چې د ولسي جرگې په استازيتوب زموږ السوهنه ځکه  اړېنه نه 

اغلي کرزي د پياوړو مړوندو  ورسره بدرگه نه وې، که داسې شوي وای نو اوس به ولسي جرگې په خپله موږ ته د 
  . په سترگه کتل

 
خه د  اغلي کرزي د ملي امنيت سالکار رنگين دادفر سپنا کړې چې وايي ، له ولسي جرگې  تر ټولو مهمه خبره د 

ۍ کې دننه دډېرېو کسانو په زړه کې د يوډول نهيلې هېواد مشر پ روړاندې د لوېدېزوالو مالتړ، د هېواد مشرۍ په ما
  . تسلېمۍ احساس راوپاراوه

 
ۍ احساس کوي چې اروپايانو او ملگرو ملتونو او ان تر يوې کچې د امريکا « اغلي سپنتا وويل  د هېواد مشرۍ ما

ول چې ان که تاسو د هېواد مشر عمومي وفاق له ځان سره ونه لرمتحده اياالتو د ولسي جرگې غړي په د ، ئ ې وه
  » .، له تاسو سره به د نړيوالو مالتړ بدرگه ويئاو کښېنـئ ولسي جرگې ته الړ شـئ شـئ ان له يوه وفاق پرته کوال

 
تم آيا دا د هندوستان قضيه ده چې هلته په ټائ اجازه راکړ« سپنتا زياته کړه  کنو کې د نورو هېوادونو له تاسو وپو

  » سفارتونه په پراخه کچه السوهنه کوي؟
  پای


